
Αυτές τις μέρες, με τον αναγκαστικό εγκλεισμό, 
συνειδητοποίησα ότι το να φτιάχνεις cocktails 
στο σπίτι χρειάζεται τεχνική και ταλέντο και 
μπορεί να καταλήξει να γίνει μια απαιτητική δι-

αδικασία. Το να μην έχεις λοιπόν για παράδειγμα εύκαιρα 
όλα τα απαιτούμενα υλικά ή το κατάλληλο ποτήρι μπορεί 
εύκολα να σε οδηγήσει σε παραίτηση.
Χρειάζεται, λοιπόν, κάτι απλό. Μια πρόταση σαν το Gin 
& Tonic για παράδειγμα, το οποίο μπορεί να αποτελείται 
από μόνο δύο συστατικά, αλλά είναι θαυμάσιο. Έψαξα και 
βρήκα μερικά από τα πιο εύκολα που μπορείτε να φτιάξετε 
μόνοι σας. Και μην ανησυχείτε. Θα έρθει ο καιρός και για 
τα πιο πολύπλοκα, στα bars της καρδιάς μας.

- Dark ’n Stormy
Αν συμπαθείτε το τζίντζερ, τότε το συγκεκριμένο  θα γί-
νει το αγαπημένο σας. Αν και το αυθεντικό περιέχει το 
Gosling’s Black Seal dark rum, όποιο ρούμι κι αν χρησιμο-
ποιήσετε θα είναι υπέροχα γευστικό. 
Γεμίστε ένα ποτήρι highball με πάγο, 
ρίξτε το σκούρο ρούμι και απογεμί-
στε με μια καλής ποιότητας ginger 
beer. Γαρνίρετε με λίγο lime (50 ml 
ρούμι και 90 ml ginger beer).

- Cuba Libre
Εντάξει, πιο απλό δε γίνεται και σί-
γουρα το έχετε δοκιμάσει έστω και 

μια φορά στη ζωή σας. Χρησιμοποιήστε και για αυτή την 
παρασκευή ένα highball ποτήρι. Πάγος, ρούμι και coca 
cola και έτοιμο το cocktail που χρωστάει το όνομα του στη 
νίκη της Κούβας επί των Ισπανών, στον πόλεμο υπέρ της 
ανεξαρτησίας της. (60 ml ρούμι και 120ml coca cola). Η 
καλύτερη γαρνιτούρα είναι δύο φέτες lime.

- Mimosa
Το πιο δημοφιλές brunch 
cocktail, δε χρειάζεται ιδιαί-
τερες συστάσεις. Τα συστατι-
κά του είναι χυμός πορτοκάλι 
-που είναι ότι πιο εύκολο να 
βρει κανείς στα ψυγεία των 
σούπερ μάρκετ, ακόμη και 
στο περίπτερο, αν και ο φρε-
σκοστιμμένος δίνει καλύτερο 
αποτέλεσμα-  κι ένα παγωμένο prosecco, μια brut σαμπά-

νια  ή ένα οποιοδήποτε καλής ποιότητας 
αφρώδες κρασί που σας αρέσει. Προτι-
μήστε ένα ποτήρι σαμπάνιας, ρίξτε 60 
ml από τον αφρώδη οίνο και απογεμίστε 
με τον χυμό πορτοκάλι. Φροντίστε ώστε 
τα συστατικά να είναι παγωμένα. Απα-
ραιτήτως.
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